


 

 

Назва дисципліни 
Міжнародне кримінальне право. 

Адреса викладання 

дисципліни м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, ауд.  

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародного права 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

29 Міжнародні відносини 

293 Міжнародне право 

Викладач Гринчак Володимир Антонович, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри міжнародного права 

Контактна 

інформація 

викладача (-ів) 

volodymyr.hrynchak@lnu.edu.ua 

тел. (032)-239- 47-10 (кафедра міжнародного права) 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Щосереди: 17.30-18.00 год. (кафедра міжнародного права, вул. 

Січових Стрільців, 19, ауд. 309 ) 

Сторінка 

дисципліни 

https://intrel.lnu.edu.ua 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Міжнародне кримінальне право» є вибірковою 

дисципліною з спеціальності 293 «Міжнародне право» для освітньої 

програми «Міжнародне право», яка викладається у 2 семестрі 

(магістратури) в обсязі 3 кредитів ECTS 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Міжнародне кримінальне право» дозволить студентам 

ознайомитися з основними засадами та принципами взаємодії 

суб’єктів міжнародного права у протидії злочинності та 

переслідуванні правопорушників задля унеможливлення уникнення 

відповідальності за протиправну поведінку, дослідити види та форми 

співробітництва держав у цьому питанні та з’ясувати стан 

відповідності чинного законодавства України міжнародним 

стандартам кримінального переслідування.  

Мета дисципліни Формування комплексних знань про правові механізми забезпечення 

права на переслідування, яке є одним із наслідків, що випливають з 

державного суверенітету. 

https://intrel.lnu.edu.ua/


Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Антипенко В. Ф. Борьба с современным терроризмом: 

международно-правовые подходы: монография. К., Юнона-М, 

202. 723 с. 

2. Теорія кримінального переслідування: монографія. / В. 

А.Гринчак,     І. Я. Заєць, В. І. Петлюк, Г. М. Федущак-

Паславська.   Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. 208 с.  

3. Міжнародне кримінальне право (співробітництво держав у 

протидії злочинності): підручник. Гринчак В. А., Когутич І. І., 

Марін К. О., Земан І. В.  – Харків: Право, 2019.  440 с. 

4. Гринчак В.А. Межі правовідносин, які регулюються 

міжнародним кримінальним правом / В. А. Гринчак // Вісн. 

Львів. нац. ун-ту ім. Ів. Франка. Сер. міжнародні відносини. – 

2001. – Вип. 4. – С. 103-106. Гринчак В.А. Злочин 

міжнародного характеру як об’єкт міжнародного 

кримінального права / Митна справа. - №6 (96). – 2014, частина 

ІІ, книга 2. – С. 306-310.  

5. Гринчак В.А. Принципи міжнародного кримінального права / 

В. А. Гринчак // Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ. – 

Вип. №3 (б). – 2014. – С. 349-361.  

6. Гринчак В.А. Международно-правовые аспекты 

классификации международных противоречий: современная 

теория и практика / В. А. Гринчак // Legea si viata/ Nr 4 9(279). 

Republica Moldova. 2015. С. 46-50.  

7. Гринчак В. А. Правова природа міжнародних злочинів. / В. А. 

Гринчак / Вісн. Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. Сер. 

міжнародні відносини. – 2015. – Вип. 37. Частина 2. – С. 17 – 

22. 

8. Гринчак В. А., Писаренко К. Й. Міжнародно-правове 

співробітництво держав у боротьбі з незаконним обігом 

наркотичних засобів. Львів, 2001. – 66 с. 

9. Иногамова – Хегай Л. В. Международное уголовное право. – 

СПб., Изд. «Юридический центр Пресс», 2003. 495 с. 

10. Карпец И. И. Преступления международного характера. – М., 

1979. 

11. Международное уголовное право. (Под общ. Ред. Кудрявцева  В.Н.) 

– М., 1999. 

Международное уголовное право: учебник /Наумов А. В., Кибальник А. 

Г., Орлов В. Н., Волосюк П. В.  М. Изд. Юрайт, 2013. 463 с.  

Обсяг курсу 3 кредити ЄКТС ( 90 год.). 

Денна форма навчання: лекції - 32 год., семінарські заняття - 16 год., 

самостійна робота - 42 год. 

Заочна форма навчання: лекції – 8 год., семінарські заняття – 8 год., 

самостійна робота – 74 год. 



Результати 

навчання 

(знання/вміння) 

Після завершення курсу студент повинен: 

Засвоїти (знати): 

 Зміст і суть принципів і норм міжнародного права, які 

регулюють співробітництво держав у протидії злочинності. 

 Етапи та особливості формування міжнародно-правового 

співробітництва держав у протидії злочинності. 

 Суть і правову природу злочинів міжнародного характеру,  

класифікацію злочинів міжнародного характеру. 

 Види та форми міжнародно-правового співробітництва держав у 

протидії злочинності. 

 Особливості співробітництва держав у протидії злочинності за 

участю міжнародних організацій. 

 Особливості співробітництва держав у протидії злочинності за 

участю України. 

вміти:  

 Кваліфікувати та розмежовувати злочини міжнародного 

характеру. 

 Визначати види і форми співробітництва держав у боротьбі з 

міжнародною злочинністю. 

 Оформляти документи, які супроводжують процес 

співробітництва держав у боротьбі з міжнародною 

злочинністю. 

 Оформляти документи, які забезпечують процес 

співробітництва держав у боротьбі з міжнародною 

злочинністю. 

Програмні результати навчання за ОП 
ПРН 1. Виявляти, аналізувати та пропонувати шляхи вирішення 

різноаспектних проблем міжнародно-правового та національно-правового 

змісту. 

ПРН 4. Розуміти міжнародно-правову ситуацію, прогнозувати її розвиток, 

фахово і критично оцінювати події та явища зі сфери міжнародних відносин 

та світової політики, використовуючи юридичний інструментарій. 

ПРН 8. На основі знань з міжнародного публічного, приватного права та 

права ЄС приймати обґрунтовані рішення та усвідомлювати їхні наслідки 

для різних суб’єктів національного і міжнародного права. 

Формат курсу Очний /заочний 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Поняття суть та особливості міжнародного кримінального 

права. 

Тема 2. Принципи міжнародного кримінального права. 

Тема 3. Джерела міжнародного кримінального права.  

Тема 4. Поняття, суть  і зміст злочину міжнародного характеру. 

Тема 5. Поняття та зміст системи злочинів міжнародного характеру. 

Тема 6. Злочини міжнародного характеру, які посягають на  

нормальне здійснення міжнародних відносин. 

Тема 7. Злочини міжнародного характеру, які посягають на  



нормальне здійснення міжнародних економічних відносин. 

Тема 8. Злочини міжнародного характеру, які посягають на особу, 

майнові та інші права, моральні устої суспільства тощо. 

Тема 9. Злочини міжнародного характеру, які передбачені 

спеціальними конвенціями. 

Тема 10.  Поняття, види та форми співробітництва держав у протидії 

злочинності. 

Тема 11. Екстрадиція як  форма співробітництва держав у протидії 

злочинності. 

Тема 12. Перейняття кримінального переслідування як форма 

співробітництва держав у протидії злочинності. 

Тема 13.  Правова допомога  як форма співробітництва держав у 

протидії злочинності. 

Тема 14. Передача засуджених для відбування  у державу походження 

або постійного проживання як форма співробітництва держав у 

боротьбі зі злочинністю. 

Тема   15. Особливості співробітництва держав у протидії 

злочинності за участю спеціальних міжнародних органів. 

Тема 16.  ІНТЕРПОЛ і співробітництва держав у протидії 

злочинності. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з теорії права 

та держави, міжнародного публічного права, кримінального та 

порівняльного кримінального права, кримінально-процесуального та 

порівняльного кримінально-процесуального права, міжнародного 

гуманітарного права, достатніх для сприйняття категоріального 

апарату курсу, розуміння джерел. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові 

проекти, спільні розробки і т. д.), проектно-орієнтоване навчання, 

дискусія 

 

Необхідне 

обладнання 

Проектор для відтворення презентацій. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали  

нараховуються з врахуванням результатів поточної успішності за 

наступним співвідношенням: 

• семінарські заняття – 50%; 

• іспит  – 50%. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Студенти виконають декілька видів письмових 

робіт (модульна робота, вирішення кейсу). Академічна 

доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 



посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 


